
 تقرير صالحية

الموضوع الذي نحن بصدده تحت عنوان " القبائل الميبية في إقميم كيرينايكا خالل العصر 
االغريقي" ومقدم من الباحث : " سيف الدين اسماعيل عبد العاطي محمد " لنيل درجة دكتوراة 

د الفمسفة من قسم التاريخ كمية اآلداب جامعة الزقازيق ، وينقسم البحت إلى أربعة فصول يسبقيم تميي
 ويمييم خاتمة وقائمة المصادر والمراجع 

، بداية بالموقع ثم التضاريس الطبيعية ، كالسيل يتحدث التمييد عن جغرافية إقميم كيرينايكا 
الساحمي واقميم المرتفعات واقميم المنخفضات ، يشرح التمييد بعد ذلك المنخفضات الشمالية ، ومنيا 

ات الجنوبية ، ومنيا منخفض الكفرة ومنخفض منخفض الجغبوب ومنخفض مرادة . والمنخفض
 حوض فزان ويختتم التمييد بالحديث عن المناطق الصحراوية باالقميم .

، ويتحدث عن أسباب  والفصل األول تحت عنوان :" وصول االغريق إلى إقميم كيرينايكا"
ينة برقة وتوخيرة االغريقية في اقميم كيرينايكا ، ومنيا مدينة كيريني ومد المدنيعض االستيطان و 

وبطوليماس وابولونيا وبوسبريدس ، وينتقل الفصل بعد ذلك إلى الحديث عن مموك كيريني ، بداية 
 بباتوس األول واركسيالوس األول والثاني ووصوال إلى باتوس الرابع وأركيسالوس الرابع .

نايكا ، وينقسم ويتحدث الفصل الثاني عن التكوين االجتماعي لمقبائل الميبية في إقميم كيري
إلى القبائل الميبية القديمة ، مثل قبيمة التمحو والتحنو والريبو أو الميبو وقبيمة المشواش . والقيائل 
الميبية القديمة من خالل المصادر االغريقية القديمة ، ومنيا : قبيمة النسامونيس وقبيمة المكاى وقبيمة 

واالوجيمي وغيرىم من القبائل الميبية س والمارماريداي الجرامنتيس وقبيمة الفكاليس والسبيمي والماخمي
التى عاشت في إقميم كيريني . وينتقل الفصل بعد ذلك إلى العادات والتقاليد الميبية القديمة والديانة 

 بأنواعيا وكذا األسمحة المستخدمة في حروبيم .

، مثل الصيد والرعي ويتناول الفصل الثالث : النشاط االقتصادي لمقبائل الميبية القديمة 
 والزراعة والتجارة .

وتختتم الدراسة بالفصل الرابع : التواجد االجنبي في اقميم كيرينايكا ، حيث قسم إلى ثالث 
موضوعات ، وىم التواجد الفارسي في إقميم كيرينايكا ، ثم التواجد الييودي في إقميم كيرينايكا وكذا 

 التواجد البطممي في إقميم كيرينايكا .



تنتيي الدراسة بالخاتمة التي يعرض فييا الباحث أىم ما توصل إليو من نتائج تخص ىذه و 
 الدراسة ، ثم بعض المالحق التى تساىم في شرح موضوعات الرسالة . 

 ومن خالل ما سبق ، نرى أن الرسالة صالحة المناقشة عمى وضعيا الحالى 

 

 عضو لجنة المناقشة والحكم            
 السيد رشدي محمد أ.د./      
 اني بكمية اآلداب جامعة بنياأستاذ التاريخ اليوناني والروم    

 
 
 
 
 
 

 


